VABILO NA GORIŠKI DAN PROSTOVOLJSTVA
Ponovno prihaja čas, ko se prostovoljske organizacije in prostovoljci zberejo, predstavijo, družijo
in poveselijo, saj Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva,
organizira Nacionalni teden prostovoljstva.
Mladinski center Nova Gorica se bo pridružil dogajanju tako, da bo organiziral
GORIŠKI DAN PROSTOVOLJSTVA
v sredo, 18. maja 2016, od 9.00 do 13.00 na Bevkovem trgu v Novi Gorici.
Na stojnicah se bodo širši javnosti predstavile organizacije, ki v svoje delo vključujejo
prostovoljce. Predstavitev prostovoljskih organizacij bo še dodatno popestril bogat
spremljevalni program.
Na stojnicah se bodo predstavili:
- Mladinski center Nova Gorica
- ŠENT - enota Dnevni center Nova Gorica in Dnevni center za uporabnik prepovedanih drog Nova
Gorica,
- Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Nova Gorica,
- Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica,
- Ozara Slovenija - enota Nova Gorica,
- Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote,
- Center za socialno delo Nova Gorica,
- Društvo GO-Spominčica - za pomoč pri demenci Severnoprimorske regije,
- Dom upokojencev Nova Gorica,
- Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško,
- UNITRI - Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica,
- Humanitarno društvo Kid otrok otroku,
- Regijska razvojna agencija Severne Primorske.
Spremljevalni program:
9:00 - pozdravni nagovor župana Mestne občine Nova Gorica Mateja Arčona
9:10 - nastop skupine Žoga Band iz Doma upokojencev Nova Gorica ter enote Doma
upokojencev Podsabotin Nova Gorica
9:30 - lutkovna predstava Ekipe Fuldoro z naslovom »O štorklji, ki se je bala višine«
10:10 - nastop Nadstandardnega programa Glasbene šole Nova Gorica
11:00 - nastop Pihalnega orkestra Glasbene šole Nova Gorica
11:15 - plesni nastop skupine četrtošolk OŠ Milojke Štrukelj
11:30 - plesni nastop folklorne skupine Društva UNITRI
11.40 – recital uporabnice Društva Ozara
V primeru dežja prireditev odpade!
Zelo bi bili veseli vaše prisotnosti.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 040/234-423 ali na 05/333-40-20.
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